
 
 

 

Loov Ruum Koolitused OÜ õppeleping  

 

 

Tallinnas, XX.XX.XXXX 

 

Loov Ruum Koolitused OÜ registreerimisnumbriga 14387729, mis haldab erakooli Loov 

Ruum koolituskeskus registreerimisnumbriga 37412, tegevjuhi Anneli Valdmann  isikus, kes 

tegutseb põhikirja alusel  (edaspidi Kool), ühelt poolt ning  õpilane XXXX (isikukood 

XXXX),  (edaspidi Õpilane) teiselt poolt (edaspidi koos Pooled) sõlmisid  lepingu 

alljärgnevatel tingimustel: 

 

1. LEPINGU OBJEKT 

1.1.  Lepingu objektiks on Poolte vahelised suhted, mis tekivad seoses Õpilase õpingutega 

kogemusnõustja koolitusel. 

 

2. ÜLDSÄTTED 

2.1. Poolte õigused ja kohustused tulenevad: 

2.1.1. seadustest; 

2.1.2. käesolevast Lepingust; 

2.1.3. õppekavast, millised on Õpilasele kättesaadavad kooli kodulehel www.loovruum. com 

. 

2.2. Poolte vahel hiljem sõlmitud kokkulepped saavad käesoleva Lepingu lahutamatuteks 

osadeks. 

2.3 Õpilane kantakse kooli õppijate nimekirja peale õppelepingu mõlemapoolset 

allkirjastamist. 

 

3. ÕPPETÖÖ 

3.1. Õppetöö toimub vastavalt Kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja 

Teadusministeeriumis registreeritud õppekavale ning riikliku määrusega (nr 68, 21.12.2015, 

täiendatud 10.07.2018) kogemusnõustaja koolituskavaga, mis on Lepingu lahutamatuks 

osaks, ja kursuse ajakavale. 

3.2 Kursuse maht on 182 akh. 

3.3 Soovi korral on õppe raames võimalik läbida tasuline lisamoodul ,,Töö raskete 

klientidega’’ hinnaga 100 €, maht 18 akh. 

3.4 Õppetöö toimub Kooli poolt määratud kohas, millest teatatakse Õpilasele reeglina kas 

e-posti vahendusel  või muul moel vähemalt 5 (viis) tööpäeva ette. 

3.5 Õppetöö toimub eesti keeles. Kohustusliku kirjanduse lugemine toimub eesti keeles.  

 

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

4.1. KOOL KOHUSTUB: 

4.1.1. õpetuse läbi viima kvalifitseeritud õppejõudude poolt; 

4.1.2. informeerima Õpilast  Kooli õppekorraldust puudutavatest küsimustest. 

 

http://www.isci.ee/


 
 

4.2. Koolil on õigus muuta õppekava ja kursuse ajakava, teavitades Õpilast muudatustest 

30 päeva ette ja sellised muudatused on Õpilasele kohustuslikud. 

4.2.1 Kool arvestab õppija erivajadustega määral, mis ei takista õppetööd ja lähtub 

õppegrupi enamuse huvidest.  

4.2.2 Koolil on õigus kohaldada õppematerjale, õppemeetodeid ja õppeprotsesse 

eritingimustele määral, mil muudatused ei takista õppekavas ja metoodikas ettenähtud 

õppetööd. 

4.2.3 Kool ei vastuta juhul, kui Õpilane läbib õppe osaliselt puudumistest ja/või 

erivajadustest tingituna ja sel põhjusel ei omanda täielikult kogu õppekava. 

4.3 Koolil on õigus lõpetada õppeleping, kui õppeprotsessi käigus ilmnevad riiklikus 

õppekavas märratletud õppesse asumist välistavad tegurid või selgub, et Õpilane on esitanud 

valendmeid enda õppes osalemise eelduste kohta. 

 

4.4. ÕPILANE KOHUSTUB:´ 

4.4.1.   võtma osa õppesessioonidest ning  mõjuvatel põhjustel puudumisest teavitama Kooli 

puudumise ajast ja põhjusest võimalikult vara, asjaolude ilmnemisel; 

4.4.2 täitma praktika ja iseseisva töö nõuded; 

4.4.3 kinni pidama Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel riigieelarvelisele kohale sätestatud 

eritingimustest:  

1) kohustsus asuda poole aasta jooksul peale lõpetamist tööle 

rehabilitatsioonimeeskonnas või mõnes muus avaliku sektori (riigi- või omavalitsuse) 

rahastusega hoolekande-, tervishoiu- või haridusasutuses (antud kohustuse 

mittetäitmisel on koolituse tellijal õigus nõuda õppekoha maksumuse rahalist 

hüvitamist täielikult või osalises mahus); 2) kohustus täita ESF seireinfo ankeete kord 

kvartalis õppima asumisel, õppimise ajal, õppimise lõpetamisel ning pool aastat peale 

koolituse lõpetamist; 

4.4.4 hoiduma tegudest, mis võivad kahjustada Kooli mainet ja majanduslikke huve; 

4.4.5 hoidma kinni konfidentsiaalsuse nõudest; 

4.4.6 hoiduma tegevustest, mis kahjustavad kaasõppijate emotsionaalset turvalisust; 

4.4.7 käituma korrektselt suhetes kaasõppurite, õppejõudude ja muu personaliga; 

4.4.8 arvestama asjaolu, et erivajaduste puhul peab Õpilane olema läbima õppeprogrammi 

abivahendite ja kaasõppijate abil; 

4.4.9 kasutama koolitusruume, inventari, seadmeid ja muud Kooli vara eesmärgipäraselt ja 

heaperemehelikult; 

4.4.10 säilitama Kooli varalisi väärtusi ning vara rikkumisel või hävinemisel Õpilase süü 

tõttu täielikult hüvitama tekitatud kahju; 

4.4.11 järgima õigusaktidest, Lepingust ning õppekava nõuetest  tulenevaid kohustusi. 

 

5. ÕPPEMAKS 

5.1. Euroopa Sotsiaalfondi riigieelarvelise õppekoha tingimustele vastava Õpilase 

õppekoha eest tasub koolituse tellija. 

5.2 Juhul kui Õpilane katkestab Euroopa Sotsiaalfondi riigieelarvelisel kohal õppimise, on 

õppe jätkamine järgnevates õppegruppides tasuline; tasu määratletakse uue õppegrupi 

hinnakirjas. 

 



 
 

5.3 Juhul, kui  Õpilasel jääb läbimata enam kui 80% koolituse kontakttundide mahust, on 

Õpilasel kohustus tasuda puuduvate õppesessioonide või õppepäevade läbimise eest teistes 

õppegruppides vastavalt uue õppegrupi hinnakirjale. 

5.3 Juhul, kui  Õpilane soovib läbida riiklikku õppekava täiendavaid lisamooduleid, on 

Õpilasel kohustus tasuda täiendavate õppesessioonide või õppepäevade läbimise eest lisatasu 

vastavalt hinnakirjale. 

 

6. LEPINGU KEHTIVUS 

6.1. Leping jõustub Poolte allakirjutamise hetkest ja kehtib õppetöö lõpuni. 

6.2. Koolil tekivad Lepingujärgsed kohustused pärast Lepingu mõlemapoolset 

allkirjastamist. 

 

7. LÕPPSÄTTED 

7.1. Lepingut muudetakse Poolte kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse Lepingu lisana. 

7.2. Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmisel kannavad Pooled vastutust vastavalt 

kehtivale 

 seadusandlusele. 

7.2.1. Pooled vabanevad vastutusest, kui kahju on tekkinud asjaoludel, mis on 

üldtunnustatult tõlgendatavad  force  majeure. 

7.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Pooltevaheliste läbirääkimiste teel. 

7.4. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

7.5. Käesolev Leping on koostatud kahes eestikeelses eksemplaris, millest üks jääb Koolile 

ja teine Õpilasele. 
 
 

8. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD  
 
Loov Ruum Koolitused OÜ                      Õpilase  nimi    XXXX   
        
Ristiku 2a Tallinn           aadress XXXX 
10212 Tallinn           
   
tel: + 372 56 696 105        telefon XXXX 
e-post: loov.ruum@gmail.com     e-post  XXXX 
Swedpank  EE242200221068348923    A/a XXXX  
                  
Anneli Valdmann      ________________________________ 
Tegevjuht       Õpilane  

mailto:info@isci.ee

